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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 احلادية عشرةالدورة 

 2018 يونيو 22اإىل  18جنيف، من 
 
 

  تنسيق املساعدة التقنية يف إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

 ة املساعدة التقنية يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتأأنشط

عىل جعل التقارير بشأأن مرشوعات املساعدة التقنية املتعلقة  2012اتفق الفريق العامل يف دورته اخلامسة يف  .1
من الوثيقة  20ة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )معاهدة الرباءات( بندا منتظام يف جدول أأعامل دوراته املقبةل )انظر الفقر 

PCT/WG/5/21.) 

ىل الفريق العامل، يف دورات لحقة هل، وثيقة معل تضمنت معلومات عن أأنشطة املساعدة  .2 وقدم املكتب ادلويل اإ
 التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات لفائدة البدلان النامية، واليت لها تأأثري مبارش عىل اس تخدام هذه البدلان ملعاهدة الرباءات، كام

ضمنت خطة العمل اليت تشمل الأنشطة املزمع تنفيذها يف الفرتة املتبقية من الس نة ذات الصةل )عىل سبيل املثال، انظر ت 
ىل ادلورة  PCT/WG/10/19الوثيقة   للفريق العامل(. العارشةاملقدمة اإ

قام هبا املكتب ادلويل يف  وتقدم هذه الوثيقة معلومات عن أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات واليت .3
، كام تعرض خطة العمل اليت تشمل الأنشطة املزمع تنفيذها يف الفرتة املتبقية من عام 2018، وحىت الآن يف عام 2017 عام

 ، سواء فامي يتعلق بأأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل اس تخدام البدلان النامية ملعاهدة الرباءات أأو فامي2018
 خيص أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات اليت جتري حتت اإرشاف هيئات الويبو الأخرى.
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 أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل اس تخدام البدلان النامية ملعاهدة الرباءات

التقنية اليت تؤثر تأأثريا مبارشا عىل  يرد يف املرفقني الأول والثاين من هذه الوثيقة معلومات بشأأن أأنشطة املساعدة .4
دراج مجيع أأنشطة املساعدة التقنية اليت يكون أأحد املس تفيدين مهنا عىل  اس تخدام البدلان النامية ملعاهدة الرباءات؛ وجرى اإ

ذلي من جدول رسوم املعاهدة، ا 5الأقل مضن البدلان املؤهةل للحصول عىل ختفيض يف رسوم معاهدة الرباءات وفقا للبند 
ويتضمن املرفق الأول قامئة شامةل جبميع أأنشطة املساعدة التقنية اليت نُفذت يف عام . 2015يوليو  1ل حزي النفاذ يف دخ

، كام يعرض خطة العمل للفرتة 2017، بيامن يقدم املرفق الثاين قامئة جبميع الأنشطة اليت نُفذت حىت الآن يف عام 2017
ىل  5املعلومات الأساس ية عن ختطيط هذه املساعدة التقنية وتقدميها، انظر الفقرات من  . وملزيد من2017املتبقية من عام  اإ

 .PCT/WG/6/11من الوثيقة  11

 أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات، اليت أأجريت حتت اإرشاف هيئات الويبو الأخرى 

من  51جرى، كام هو منصوص عليه يف املادة ، PCT/WG/6/11من الوثيقة  13و 12كام هو مبني يف الفقرتني  .5
معاهدة الرباءات، تنفيذ العديد من أأنشطة املساعدة التقنية اليت تتعلق بتطوير أأنظمة الرباءات يف البدلان النامية وتتجاوز 

لأخرى )غري الأنشطة اليت تؤثر تأأثريا مبارشا عىل اس تخدام البدلان النامية ملعاهدة الرباءات حتت اإرشاف هيئات الويبو ا
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة التمنية( واللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة  معاهدة الرباءات(، ول س امينظام 

 امجلعية العامة للويبو.املعايري( و 

قرات التالية بعض وملا اكن عرض قامئة مفصةل جبميع تكل الأنشطة واملشاريع يتجاوز نطاق هذه الوثيقة، تقدم الف .6
خطار الفريق العامل . الأمثةل عىل تكل الأنشطة واملشاريع وميكن الاطالع عىل مزيد من التفاصيل عن املشاريع اليت جرى اإ

ىل  2013هبا يف الفرتة من   PCT/WG/8/16 وPCT/WG/7/14 و PCT/WG/6/11يف الواثئق  2017اإ
 .PCT/WG/10/19و PCT/WG/9/6و

مللكية الفكرية مجموعة من التطبيقات احلاسوبية املعروفة مبجموعة تطبيقات الويبو توفر الويبو ملاكتب ا (أأ  )
املكتبية للملكية الفكرية هبدف دمع معاجلة طلبات حقوق امللكية الفكرية، مبا يف ذكل الرباءات. ويُنفذ هذا 

طار الربانمج  اع البنية التحتية "حلول الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية" حتت مسؤولية قط 15العمل يف اإ
(. وتتأألف "مجموعة تطبيقات A/57/6، الوثيقة 2018/2019العاملية )انظر اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 

الويبو املكتبية للملكية الفكرية" من ثالثة أأنظمة يمكل أأحدها الآخر ويه: نظام الويبو للملفات )ويبو فايل(، 
(، وتس تفيد من دمع مركّب WIPO Publishابس( ووحدة الويبو للنرش )ونظام أأمتتة امللكية الصناعية )الإ 

لتقدمي اخلدمات املركزية يتيح تبادل البياانت عىل حنو فعال وموثوق به بني ماكتب امللكية الفكرية والأنظمة 
ق امللكية العاملية. ويعد الإابس جوهر مجموعة تطبيقات الويبو املكتبية للملكية الفكرية وهو يدمع معاجلة حقو 

الفكرية من خالل نظام يضبط تسلسل الأعامل بطريقة ميكن تكييفها حسب احتياجات مكتب امللكية 
طاره القانوين. ويعد نظام ويبو فايل تطبيق حاسويب يتيح ملاكتب امللكية الفكرية تقدمي مجيع  الفكرية واإ

يداع الطلبات  نرتنت ملقديم الطلبات والوالكء، من اإ يداع املعامالت اخلدمات عرب الإ اجلديدة وحىت اإ
الالحقة. ومن مث فهذا النظام يرسع معليات الإيداع وبوسعه أأن حيسن اجلودة من خالل التقاط البياانت 

فهي  تطبيق  WIPO Publishأأما وحدة الويبو للنرش  املتعلقة ابمللكية الفكرية مرة واحدة فقط عند املصدر.
ن بّث معلومات النرش الرمسية واملعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية حاسويب ميكّن ماكتب امللكية الفكرية م

عىل الإنرتنت للمس تخدمني ولقواعد بياانت امللكية الفكرية العاملية من خالل اس تخراج بياانت امللكية الفكرية 
دارة امللكية الفكرية يف مكتب امللكية الفكرية. وميكن  ملاكتب امللكية من نظام الإابس أأو غري ذكل من أأنظمة اإ

لتوفري خدمات البحث عرب الإنرتنت يف حقوق  WIPO Publishالفكرية أأن تس تعني بوحدة الويبو للنرش 
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 WIPO Publishكام يُيرس نظام  امللكية الفكرية املنشورة وتوفري النرش الإلكرتوين الاكمل للطلبات.
دماهجا يف قواعد البياانت واملنصات العاملي ة للملكية الفكرية عىل غرار ركن الرباءات ونظام تشاطر البياانت واإ

الويبو للنفاذ املركزي. وتتوفر مجموعة تطبيقات الويبو املكتبية للملكية الفكرية جماانا وفق مهنجية قامئة عىل 
املشاريع، حيث تُس هتل بناءا عىل طلب من مكتب امللكية الفكرية املعين. وتُنظم املشاريع وفقاا لمنوذج 

ىل تقيمي أأويل لالحتياجات والقدرات ومالءمة حلول الويبو الربجمية ملاكتب امللكية مسؤولية م  ا اإ شرتك استنادا
ىل جانب املساعدة يف املوقع واملشورة وتوفر الويبو موار  الفكرية. د لتطوير احللول الربجمية وصيانهتا ودمعها، اإ

دارة املشاريع. وتنقل ىل مكتب امللكية الفكرية من خاللالويبو، قدر الإماكن، املعارف  وخدمات اإ التدريب  اإ
قلميية وفقاا للطلب واملوارد املتاحة عىل مزيد من املعلومات عن مجموعة  وللحصول .امليداين وحلقات العمل الإ

ىل  18الفقرات من  تطبيقات الويبو املكتبية للملكية الفكرية، انظر لدلورة CDIP/21/4  من الوثيقة 32اإ
ىل  14لجنة، اليت س تعقد يف جنيف من ل  احلادية والعرشين ، 2018مايو  18اإ

بشأأن اسرتاتيجيات تكنولوجيا  لجامتع ماكتب امللكية الفكرية WIPO/IP/ITAI/GE/18/4 والوثيقة
دارة امللكية الفكرية اذلي س يعقد يف جنيف يف الفرتة  ت واذلاكء الاصطناع املعلومات والتصال لأغراض اإ

ىل  23من   .2018مايو  25اإ

نشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، حيث توفر مجموعة من (ب ) اخلدمات مبا يف ذكل الوصول  يس متر اإ
ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات ملاكتب طار الربانمج  ويُنفذ هذا .امللكية الفكرية يف البدلان النامية اإ العمل يف اإ

ىل املعلومات واملعرفة" حتت 14 اع البنية التحتية العاملية )انظر اقرتاح الربانمج مسؤولية قط "خدمات النفاذ اإ
مركز من مراكز دمع  600(. وقد ُأسس أأكرث من A/57/6، الوثيقة 2018/2019واملزيانية للثنائية 

دوةل من ادلول الأعضاء. وأأجريت أأنشطة  72التكنولوجيا والابتاكر حول العامل، وأأطلقت مشاريع يف 
ا يف  31 الرباءات وحتليالت الرباءات يف التدريب يف املوقع بشأأن البحث يف . وعقدت مؤمترات 2017بدلا

ا يف  قلميية أأيضا  للهنوض بتبادل اخلربات وأأفضل املامرسات فامي بني مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر. 2017اإ
ا ش بكة جملمتع مراكز دمع التكنول وجيا والابتاكر وتقدم منصة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر الإلكرتونية أأيضا

ىل فرص تعلمي جديدة؛ ومثة أأكرث من  ا مسجالا يف  2000العامل  للتعاون وتبادل املعلومات والنفاذ اإ عضوا
تنفيذ  وجيري حالياا  أألف مشاهدة تقريباا. 22، وصل عدد مشاهدات الصفحات اإىل 2017املنصة، ويف 

طالق خدمات جديدة تتعلق الاخرتاعات واس تخداهما يف  بتحديد مرشوع جدول أأعامل التمنية املتعلق ابإ
والابتاكر يف مثانية بدلان رائدة ومن املقرر الانهتاء منه يف عام  املكل العام مع ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا

وميكن احلصول عىل مزيد من املعلومات بشأأن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عىل موقع الويبو عرب  .2018
من تقرير املدير العام بشأأن تنفيذ  38ويف الفقرة http://www.wipo.int/tisc/ar/index.html الرابط:

( واذلي سيناقش يف ادلورة احلادية والعرشين CDIP/21/2)الوثيقة  2017جدول أأعامل التمنية يف عام 
ىل  14للجنة التمنية اليت ستنعقد يف الفرتة من  نشاء مراكز  . وترد التفاصيل املتعلقة مبهنجيات2018مايو  18اإ اإ

، واليت ستناقش /4CDIP/21من الوثيقة  34و 22دمع التكنولوجيا والابتاكر وتقيمي أأنشطهتا يف الفقرتني 
ا يف هذه ادلورة للجنة التمنية.  أأيضا

ىل املعلومات  (ج ) يعد الربانجمان املعنوانن "النفاذ اإىل الأحباث من أأجل التمنية والابتاكر" و"النفاذ اإ
طار الربانمج املتخصصة بشأأن الربا ىل  14ءات" من الأنشطة الأخرى يف اإ املعنون: "اخلدمات للنفاذ اإ

املعلومات واملعرفة" حتت مسؤولية قطاع البنية التحتية العاملية )انظر اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 
ىل الأحباث من أأجل التمنية والابت (.A/57/6، الوثيقة 2018/2019 اكر ملاكتب ويسمح برانمج النفاذ اإ

ا بأأن تنفذ جماانا أأو بتلكفة امللكية الفكرية واملؤسسات الأاكدميية والبحثية يف البدلان النامية والبدل ان الأقل وموا
لكرتوين ومصنفات  22جمةل علمية وتقنية قامئة عىل الاشرتااكت و 7500منخفضة اإىل حوايل  أألف كتاب اإ

ىل البحث التجاري يف الرباءات  خلاص.مرجعية من خالل رشاكة بني القطاعني العام وا وفامي خيص النفاذ اإ
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ماكنية النفاذ لأكرث من  ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات اإ  80واخلدمات التحليلية، يوفر برانمج النفاذ اإ
وقع ويوفر م بدلاا من البدلان النامية والبدلان الأقل ومواا ابجملان أأو بتلكفة منخفضة. 30مؤسسة ُمسجَّةل يف 

ىل الأحباث من أأجل التمنية  الويبو املزيد من املعلومات حول الأنشطة ومعايري الأهلية بشأأن برانجم  "النفاذ اإ
ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات" عرب الرابط:  والابتاكر" و"النفاذ اإ

http://www.wipo.int/ardi/en/ بط: والراhttp://www.wipo.int/aspi/en/  ابلرتتيب. وتقدم
ا CDIP/21/2)الوثيقة  2017من تقرير املدير العام بشأأن تنفيذ جدول أأعامل التمنية يف عام  38الفقرة  ( أأيضا
 د من التفاصيل حول هذين الربانجمني.املزي

ماكنية  توفر قاعدة بياانت "ركن (د ) الرباءات"، املتاحة بلغات النرش العرش يف نظام معاهدة الرباءات، اإ
ىل أأكرث من  مليون طلب منشور من طلبات معاهدة  3.3مليون وثيقة براءة، مبا يف ذكل أأكرث من  69النفاذ اإ

قلميي 52وعات من الرباءات، ويشمل ذكل مجم نصها  ا، وكثري من هذه الواثئق ميكن البحث يفمكتبا وطنيا/اإ
ا املعلومات املتعلقة مبعاجلة الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشان الرباءات يف وتتوافر أأيض الاكمل.

قلميي امكتب 60ملرحةل الوطنية ملا عدده ا الرباءات عىل املوقع ا. ويتوفر املزيد من املعلومات حول ركن وطنيا أأو اإ
 سبمترب ومنذ. http://www.wipo.int/patentscope/ar/index.htmlالويبو الإلكرتوين التايل: 

 يف العصبية الآلية الرتمجة أأداة" ابمس املعروفة املعمتدة عىل "اذلاكء الصناع "، أأداة الرتمجة أأصبحت ،2017
 النرش لغات اإىل لك من الإنلكزيية من للرتمجة اكمةل متاحة كنسخة ،(WIPO Translate NMT" )الويبو
ىل اللغات هذه ومن الرباءات معاهدة نظام يف الأخرى التسع ىل العربية من الرتمجة الإنلكزيية، ابس تثناء اإ  اإ

ىل الإنلكزيية ومن الإنلكزيية ل متاحني غري اللغواين الزوجان فهذان العربية، اإ  لالختبار عامة منصة عىل اإ
ا مأأخوذين من تقنيجمالا  32خدم ابلختيار من للمس ت WIPO Translate NMTوتسمح أأداة  .التجرييب

 الرباءة لوثيقة التقين احملتوى حسب تلقائيا اجملال ابكتشاف للنظام السامح التصنيف ادلويل للرباءات أأو
الرتمجة  تس تطيع الأداة وبأأخذ اجملال التقين يف احلس بان، (NMT) العصبية الآلية الرتمجة وابس تخدام .املرتمجة
 أأدوات أأداء يفوق وأأداء للغة، وبدقة أأكرث الشائع ة الاس تعاملحياكيان بدرجة كبري  لغوية وصياغة بأأسلوب
وعالوة عىل ذكل، عىل مدار العام املايض، صار حمتوى  .ممتزية لغوية أأزواج يف ابقةالس الإحصائية الرتمجة

كن ا من خالل ر الولايت املتحدة الأمريكية متاحو  أأسرتالياامللفات أأو امللفات اجملمعة جملموعات الرباءات من 
قلميية الأوروبية والياابنية والكندية. ىل اجملموعات الوطنية/الإ  الرباءات، مما أأضاف اإ

ىل نتاجئ البحث والفحص ) (ه ) ( ماكتب الرباءات من WIPO CASEميكّن نظام الويبو للنفاذ املركزي اإ
آمنة. لكية الفكرية ومن مث يتس ىن ملاكتب امل  تقامس واثئق البحث والفحص املرتبطة بطلبات الرباءات بطريقة أ

ىل نتاجئ  جراءات البحث والفحص اخلاصة هبا وجودهتا. ويرتبط نظام الويبو للنفاذ املركزي اإ أأن حتسن فعالية اإ
اذلي أأنشأأته ماكتب امللكية الفكرية امخلسة لتبادل  (OPD) البحث والفحص بنظام ملف البوابة الواحدة

ا يف "ويبو كيس" مكاكتب نفاذ فقط ليك تمتكن من مكتب 31وحاليا، يشارك ما عدده . املعلومات بني النظامني
ا )مبا يف ذكل املكتب ادلويل( تقارير مكتب 15حت متاحة، ويتيح ما عدده اسرتجاع املعلومات اليت أأصب

ويتوفر املزيد من املعلومات حول نظام الويبو  البحث والفحص من خالل ويبو كيس بوصفها ماكتب توريد.
 ../http://www.wipo.int/case/en:وقع الإلكرتوين للويبو من خالل الرابطللنفاذ املركزي عىل امل

طار الربانمج و  (و ) حتت مسؤولية قطاع التمنية أأنشطة التدريب وتكوين  11توفر أأاكدميية الويبو يف اإ
ىل نظام الاقتصاد احل ا والبدلان املنتقةل اإ ر )انظر الكفاءات البرشية لفائدة البدلان النامية والبدلان الأقل وموا

ويُقدم التدريب من خالل برانمج  (.A/57/6، الوثيقة 2018/2019اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 
التطوير املهين اذلي يوفر تدريبات بشأأن امللكية الفكرية للمسؤولني احلكوميني من خالل برانمج التعمل عن 

ىل بعد اذلي يوفر منصة للتعمل الإلكرتوين تتضمن دورات تعلمي  لغات ومن خالل برانمج  7ية مبا يصل اإ

http://www.wipo.int/ardi/en/
http://www.wipo.int/ardi/en/
http://www.wipo.int/aspi/en/
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ىل التعلمي العايل بشأأن امللكية الفكرية من خالل برامج املاجس تري  املؤسسات الأاكدميية اذلي يدمع النفاذ اإ
ا مدرسة صيفية حول امللكية الفكرية. ويف  املشرتكة.  155، قدم ما يزيد عىل 2017وتدير أأاكدميية الويبو أأيضا

برامج ماجس تري مشرتكة عاملياا مبشاركة أأكرث من  6خالل برانمج التعلمي عن بعد، وقدمت دورة تعلميية من 
 ويوفر موقع الويبو الإلكرتوين املزيد من املعلومات حول برامج أأاكدميية الويبو عرب الرابط: طالباا. 180

http://www.wipo.int/academy/ar/index.html الإلكرتوينملركز الويبو للتعمل  وهو يشمل رابط 
https://welc.wipo.int/index_ar.php  ىل دليل التدريب اذلي يتضمن العروض حيث ميكن النفاذ اإ

طار برامج أأاكدميية الويبو. من تقرير املدير العام بشأأن تنفيذ جدول أأعامل  10و 9وتشري الفقراتن  املتاحة يف اإ
ىل الأنشطة اCDIP/21/2)الوثيقة  2017التمنية يف  ا اإ ا داخل أأاكدميية الويبو.( أأيضا  جلارية مؤخرا

( يف أأنشطة املساعدة التقنية WO/GA/49/15)انظر الوثيقة  2017نظرت امجلعية العامة للويبو يف  (ز )
لكرتوين يف البدلان النامية والبدلان الأقل وموا والبدلان اليت متر  يداع التبليغات يف شلك اإ ىل تيسري اإ الرامية اإ

من البياانت املتفق علهيا يف املؤمتر ادلبلومايس اذلي اعمتد معاهدة قانون  4ىش مع البند مبرحةل انتقالية، مبا يامت
 الرباءات،

وميكن احلصول عىل معلومات عامة عن أأنشطة املساعدة التقنية املنفذة عن طريق الويبو لفائدة البدلان النامية يف  .7
ويه  http://www.wipo.int/tad/enعرب الرابط  (IP-TAD)قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية 

متوفرة ابلإنلكزيية والفرنس ية والأس بانية. وتسمح قاعدة البياانت للمس تخدم ابلبحث عن أأنشطة املساعدة خالل الفرتة الزمنية 
 ملقدمة واملاكن/البدل املضيف وجمال امللكية الفكرية وقطاع الويبو.املطلوبة ابس تخدام البدل املس تفيد ونوع املساعدة ا

 طريقة معل نظام معاهدة الرباءات فامي خيص تنظمي املساعدة التقنية لفائدة البدلان النامية

طريقة معل نظام معاهدة الرباءات فامي خيص حتقيق أأهدافه  2012انقش الفريق العامل يف دورته اخلامسة املعقودة يف  .8
ىل الوثيقة  ا اإ جياز يف PCT/WG/5/6بشأأن تنظمي املساعدة التقنية لفائدة البدلان النامية استنادا . وترد هذه املناقشات ابإ

  ( ويه اكلتايل:PCT/WG/5/21من ملخص الرئيس اخلاص هبذه ادلورة )الوثيقة  23الفقرة 

بشأأن  PCT/WG/5/6بني يف الوثيقة أأعرب بعض الوفود اليت حتدثت يف املوضوع عن تأأييده لالقرتاح امل  .23"

انتظار املناقشات بشأأن "املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية" 

ا فامي يتعلق ابلأجزاء CDIP/8/INF/1)الوثيقة  ( واليت تُنفذ حالياا يف جلنة التمنية قبل النظر يف كيفية امليض قدما

قة ابملساعدة التقنية من توصيات خارطة طريق معاهدة الرباءات. ويف هذا الس ياق، أأكد بعض الوفود عىل أأمهية املتعل

اس تقاء ادلروس من التقرير، وأأن تأأخذ معاهدة الرباءات بناصية الأجزاء املتعلقة هبا من التوصيات الواردة يف التقرير 

جياد تنس يق أأفضل وقدر أأكرب من الوضوح بشأأن مدى ارتباط معاهدة الرباءات مبرشوعات املساعدة التقنية املنفذة  واإ

 يف جوانب أأخرى ابلويبو واليت ترشف علهيا هيئات أأخرى ابلويبو مثل جلنة التمنية".

وقد ُأجريت "املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية"  .9
لهيا يف الفقرة ()CDIP/8/INF/1 )الوثيقة مككون  PCT/WG/5/21من الوثيقة  23"املراجعة اخلارجية"( املشار اإ

. واحتوت املراجعة اخلارجية عىل مراجعة لأنشطة املساعدة التقنية 2009ملرشوع معمتد من جلنة التمنية يف دورهتا الرابعة يف 
( من توصيات خارطة طريق معاهدة اثنيا) 211التوصية  اخلاصة مبعاهدة الرباءات واليت أأدرجت يف املراجعة اخلارجية ملتابعة

 PCT/WG/3/5وPCT/WG/3/2 )انظر الواثئق  2010دورته الثالثة يف عام  يفالفريق العامل  اليت أأيدهاالرباءات 
ىل  14الفقرات من و  (PCT/WG/3/13و (. وميكن PCT/WG/3/14 Revمن تقرير هذه ادلورة، الوثيقة  137اإ

http://www.wipo.int/tad/en
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من الوثيقة  129( من توصيات خارطة طريق معاهدة الرباءات يف الفقرة اثنيا) 211ية الاطالع عىل التوص 
PCT/WG/3/14 Rev:ويه كام ييل ، 

به أأن جيري املكتب ادلويل دراسة متابعة للمراجعة والتقيمي بشأأن الطريقة اليت معل هبا  املوىص(: من اثنيا) 211"
ىل التكنولوجيا فضالا عن نظام معاهدة الرباءات فامي خيص حتقيق هدفه بش أأن نرش املعلومات التقنية وتيسري النفاذ اإ

 تنظمي املساعدة التقنية لفائدة البدلان النامية.

"وينبغ  أأيضا أأن تقدم ادلراسة توصيات واقرتاحات بشأأن كيفية حتني حتقيق الهدف، مبا يف ذكل كفاية الكشف، ليك 
ة للفريق العامل ملعاهدة الرباءات، مع الإقرار بأأن مثة تدابري متعلقة بأأمور تنظر فهيا ادلول املتعاقدة يف ادلورة الرابع

  معينة قد تتطلب النقاش يف منتدايت أأخرى ابلويبو.

جراء التغيريات املناس بة يف الشلك املقرتح ملالحظات الأطراف الأخرى  "ويف هذا الس ياق، جيب اإ
ذكل النوايح املتعلقة "بكفاية الكشف"، من أأجل ( مبا يف 2، الصفحة 2رفق ، املPCT/WG/3/6 )الوثيقة

 "…مناقش هتا يف ادلورة املقبةل. 

وقدم املكتب ادلويل حتديثات عن مناقشات املراجعة اخلارجية والواثئق املتصةل ابملوضوع املقدمة من اللجنة يف  .10
آخر هذه التحديثات يف ادل ورة العارشة للفريق العامل يف مايو ادلورة السادسة وادلورات الالحقة للفريق العامل. وقد قدم أ

اثنياا واملناقشات  211. كام نوقش التقدم احملرز بشأأن تنفيذ التوصية PCT/WG/10/19من الوثيقة  11يف الفقرة  2017
ىل  134اليت دارت يف اللجنة يف الفقرات من  من التحديث بشأأن تنفيذ توصيات خارطة طريق معاهدة التعاون بشأأن  136اإ

املرفق ابلوثيقة "مواصةل تطوير نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات" للمناقشة يف هذه ادلورة للفريق العامل )انظر  الرباءات
 .(PCT/WG/11/5لثاين للوثيقة املرفق ا

غالق بند جدول الأعامل 2016نومفرب نة التمنية، املنعقدة يف أأكتوبر/ويف ادلورة الثامنة عرشة للج  .11 ، قررت اللجنة اإ
املساعدة "  اذلي يتناول مناقشات املراجعة اخلارجية وفتح بند جدول أأعامل فرع  يف ادلورات الست املقبةل بعنوان الفرع

واذلي يركز عىل مقرتح من ست نقاط وارد يف امللحق الأول من  التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية"
ليه أأيضاا ابمس "الاقرتاح الإس باين املعدل"(. ولسهوةل امللخص املقدم من رئيس ادلورة السابع ة عرشة للجنة )يشار اإ

الاس تدلل، يرد هذا الاقرتاح يف املرفق الثالث لهذه الوثيقة. ويف هناية هذه الفرتة، ستناقش جلنة التمنية التنفيذ الهنايئ لهذا 
ىل جانب الواثئق ذات الصةل ابملساعدة التقنية، مبا يف  .ذكل املراجعة اخلارجية الاقرتاح، اإ

طار بند جدول الأعامل الفرع  "املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أأجل  .12 وبدأأت املناقشات يف اإ
طار هذا البند، انقشت اللجنة الواثئق التالية2017التمنية" يف ادلورة التاسعة عرشة للجنة التمنية يف مايو   :. ويف اإ

 (؛CDIP/19/10)الوثيقة  عىل صفحة الويب اخلاصة ابملساعدة التقنية للويبو حتسينات حممتةل (أأ  )

تقرير عن املائدة املس تديرة بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات: تبادل اخلربات والأدوات و  (ب )
 (؛CDIP/20/3الوثيقة ) واملهنجيات

 (.CDIP/20/6)الوثيقة  رينيقرير عن قاعدة بياانت الويبو املش متةل عىل قامئة اخلرباء الاستشاوت (ج )

ا حول ملراجعة اخلارجية اليت يقوم هبا بشأأن ا الويبو س ياسات وابلإضافة اإىل ذكل، قدم اخلبري الاقتصادي الرئييس عرضا
 يف ادلورة التاسعة عرشة للجنة التمنية.  الزمالء
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ىل  14فرتة من وستنظر جلنة التمنية يف دورهتا احلادية والعرشين، املقرر عقدها يف جنيف يف ال .13 ، يف 2018مايو  18اإ
طار البند الفرع  "املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية" واملتعلق ابملقرتح  الواثئق التالية يف اإ

  ذي النقاط الست:

 (؛CDIP/21/4)الوثيقة  مجموعة ممارسات ومهنجيات وأأدوات الويبو القامئة لتقدمي املساعدة التقنية (أأ  )

 (.CDIP/21/9)الوثيقة  ت الويبو لختيار املشاورات من أأجل املساعدة التقنيةممارساو  (ب )

وتضمن التحديث بشأأن املناقشات اجلارية يف جلنة التمنية حول املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون  .14
ىل ادلورة العارشة للفريق العامل، توص  ية بأأنه من أأجل جتنب تكرار الأعامل ينبغ  للفريق العامل أأن لأغراض التمنية، املقدم اإ

ىل  ينتظر نتيجة مناقشات املقرتح الوارد يف امللحق الأول مللخص رئيس ادلورة السابعة عرشة للجنة التمنية وتنفيذها الهنايئ، اإ
ا فامي يتعلق  جانب الواثئق ذات الصةل ابملساعدة التقنية، مبا يف ذكل املراجعة اخلارجية، قبل النظر يف كيفية امليض قدما

اثنياا من توصيات خارطة طريق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )انظر  211ابلأجزاء املتعلقة ابملساعدة التقنية من التوصية 
ويف هذا الصدد، أأوحضت الأمانة أأن املناقشات اليت دارت يف جلنة التمنية  (.PCT/WG/10/19  من الوثيقة 13الفقرة 
ىل الفريق العامل املعين ابملساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، واليت  اكنت جبانب التقارير املقدمة اإ

. وأأي توصيات بشأأن تنفيذ املساعدة التقنية تصدرها اللجنة 2012ستس متر كبند منتظم، كام اتفق عليه الفريق العامل يف عام 
ا يتعلق ىل الفريق العامل للنظر فهيا يف دورة قادمة  يف املس تقبل وتشمل عنرصا مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات سرتجع اإ

 (.PCT/WG/10/25 من تقرير ادلورة العارشة، الوثيقة 126)انظر الفقرة 

ن  .15 ىل الإحاطة علام  اإ الفريق العامل مدعو اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

[املرفقاتذكل  تيل] 



PCT/WG/11/22 
ANNEX I 
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 تأأثري مبارش عىل معاهدة الرباءات أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها

 (2017)منفذة يف 

ويه ُمصنّفة حبسب حمتوايت نشاط  2017ات واليت أأجريت يف حيتوي هذا املرفق عىل قامئة شامةل مجليع أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل اس تخدام البدلان النامية ملعاهدة الرباء
 النحو التايل:املساعدة التقنية املنجزة عىل 

لهيا ابحلرف "أألف" يف اجلداول( )أ( . الأنشطة اليت تنطوي عىل توفري املعلومات حول حامية الرباءات ونظام الرباءات ادلويل بصفة عامة وتشمل املعلومات العامة املتعلقة ابلرباءات )يشار اإ

يداع طلبات الرباءات، الأحداث اليت جتري فهيا احملاداثت بشأأن جوانب نظام الرباءات اليت ل تق  ترص عىل معاهدة الرباءات فقط. وميكن أأن يشمل ذكل عروضا لتقدمي نظام الرباءات مثل كيفية اإ

رية الرسية ابعتبارها رسا جتاراي. وتشمل عة وحامية املعلومات التجاوالرشوط القانونية الرئيس ية ليك يكون اخرتاع ما أأهال للحامية برباءة، وفوائد امحلاية ابلرباءات، والبدائل املمكنة مثل وماذج املنف

قلميية، وأأمهية املعلومات املتعلقة ابلرباءات ودورها، مبا يف ذكل مبادرات  ىل املعلومات التقنية وموضوعات أأكرث تفصيال مثل املوضوعات الأخرى املتناوةل أأنظمة الرباءات الوطنية والإ تيسري النفاذ اإ

آرامهم عن القضااي تُعطى معلومات بشأأن امحلاية الاسرتاتيجية لالخرتاعات ودور الرباءات يف نقل التكنولوجيا من قبل متحدثني من منظامت أأخرى ميكهنم تقدمي صياغة الرباءات. ويف بعض الأحداث،  أ

 احمللية اليت هتم املس تفيدين.

لهيا ابحلرف "ابء" يف اجلد )ب( . توفر الندوات املفصةل بشأأن معاهدة الرباءات تغطية شامةل للمعاهدة. وفامي خيص الرشوط الشلكية اول(املعلومات املفصةل املتعلقة مبعاهدة الرباءات ) يشار اإ

ل معلية الإيداع، خملتلفة املتاحة، والرسوم املس تحقة خالومعاجلة الطلبات يف ماكتب تسمل الطلبات، تشمل املوضوعات املطروحة العنارص املطلوبة يف الطلبات ادلولية للرباءة، وأأساليب الإيداع ا

يداع مطالبات الأولوية، وتصحيح أأوجه النقص، وتصحيح الأخطاء الواحضة، وتدوين التغريات، وحالت السحب. وتتناول الندوات أأيضا موضوع ات رئيس ية مثل دور وهمام املكتب ادلويل واإ

دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل. ويشمل ذكل النرش ادلويل للطلبات عداد تقارير البحث ادلويل وتقارير الفحص المتهيدي ادلويل بشأأن أأهلية امحلاية مبوجب براءة، وخيارات واإ ، واإ

جراءات الفحص المتهيدي ادلويل مبوجب الفصل الثاين. كام تناقش ندوات معاهدة الرباءات مسأأةل دخول املرحةل ا 19مثل البحث ادلويل التمكييل، والتعديالت مبوجب املادة  لوطنية، وتبني واإ

ىل الرشوط الوطنية احملددة مثل الرتجامت وواثئ ق الأولوية. وعالوة عىل ذكل، غالبا ما تشمل ندوات معاهدة الإجراءات اليت يقوم هبا املكتب ادلويل وتكل اليت ينبغ  أأن يقوم هبا املودع، وتشري اإ

طار نظام اخلدمات الش بكية ملع ىل مزيد من مصادر املعلومات عىل موقع الويبو الإلكرتوين.ePCTاهدة الرباءات )الرباءات وصفا للخدمات املتاحة يف اإ حالت اإ  (، وقاعدة بياانت ركن الرباءات، واإ

لهيا ابحلرف "جمي" يف اجلداول( ادلورات التدريبية املتعلقة مبعاهدة الرباءات لفائدة مسؤويل املاكتب )ج( طار معاهدة الرباءات . س تغط  املساعدة املقدمة ملسؤويل امل) يشار اإ اكتب العامةل يف اإ

دارة للفحص  دارة للبحث ادلويل، أأو اإ املثال، المتهيدي ادلويل أأو مكتبا معّينا/منتخبا. وعىل سبيل الأجزاء الوجهية من املعاهدة ابلنس بة للماكتب املس تفيدة، سواء أأاكنت مكتبا لتسمل الطلبات، أأو اإ
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ىل املكتب ادلويل ودخول املرحةل الوطنية. و فاملساعدة املقدمة للماكتب اليت يه،  حالهتا اإ فامي وتتيح هذه يف نفس الوقت، ماكتب لتسمل الطلبات وماكتب معّينة س تتناول معاجلة الطلبات قبل اإ

 املساعدة أأيضا فرصة للماكتب لإاثرة قضااي حمددة مع املكتب ادلويل.

لهيا ابحلرف "دال" يف اجلداول(. املساعدة املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والتصال )د( رساء البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت واملساعدة التقنية ت )يشار اإ تغط  الأنشطة املتعلقة ابإ
اتحة أأدوات وخدمات تكنولوجيا املعلومات املتعلقة مبعاهدة الرباءات وتدريب املوظفني عىل اس تخداهما. ويشمل ذكل نظ -PCT) ام تبادل البياانت الإلكرتونية ملعاهدة الرباءاتعىل اس تخداهما اإ

EDIونظام اخلدمات الش بكية ملعاهدة الرباءات ،) (ePCT) تقان هذه الأدوات والاس تفادة مهنا . وسيتضمن جزء كبري من هذه املساعدة عروضا عن الأنظمة وتدريبا معليا لمتكني املس تخدمني من اإ
 اس تفادة اكمةل.

لهيا ابحلرف "هاء" يف اجلداول(مساعدة البدلا )ه( ىل معاهدة الرباءات )يشار اإ ىل معاهدة الرباءات ن اليت تنظر يف الانضامم اإ . يوفر املكتب ادلويل مساعدة خاصة للبدلان اليت تنظر يف الانضامم اإ
دخال التعديالت عىل القانون الوطين قبل ولدلول املتعاقدة اجلديدة. وتشمل تكل املساعدة توفري املعلومات للبدلان اليت ترغب يف أأن تصبح أأعض اء يف معاهدة الرباءات وتقدمي املشورة لها بشأأن اإ

ءات ورشح ذكل يزور البدل لإذاكء الوع  ابملعاهدة ونظام الربا انضامهما. كام يوفر املكتب ادلويل برانجما تدريبيا يف مرحةل ما بعد الانضامم لدلول املتعاقدة اجلديدة. وهذا يعين أأن املكتب ادلويل
ىل املكتب الوطين من أأجل التنفيذ الاكمل للمعاهدة والبدء يف آخر من برانمج للعاملني يف اجملال القانوين ومؤسسات البحث والرشاكت، وتقدمي املساعدة اإ  العمل مككتب لتسمل الطلبات. ويقدم جزء أ

 لتدريب العميل يف الويبو يف جنيف.ما بعد الانضامم فرصة للمسؤولني من ادلول املتعاقدة اجلديدة لتلق  ا

لهيا ابحلرف "واو" يف اجلداول( )و( دارة للفحص المتهيدي. وتشمل مساعدة الإدارات ادلولية )يشار اإ دارة للبحث ادلويل واإ . ويف الأخري، يقدم املكتب ادلويل املساعدة التقنية لدلول اليت تعمل اكإ
ىل مكتب ينظر يف  جراء مزيد منتكل املساعدة القيام بزايرة اإ دارة دولية وذكل من أأجل رشح الإجراءات واملتطلبات الالزمة للتعيني وحتديد اجملالت اليت ميكن فهيا اإ العمل  تقدمي طلب ليصبح اإ

 التقين قبل تقدمي أأي طلب رمس . وبعد التعيني، ميكن تقدمي املساعدة التقنية لتدريب املسؤولني قبل أأن يبدأأ املكتب معلياته.

 

ىل جانب املكتب ادلويل يف أأي حدثتدل  *  عىل بدل أأو مكتب يشاراكن يف تقدمي املساعدة التقنية اإ
اجلهة )اجلهات( املشاركة  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي: ..."

 يف التنظمي
 املاكن

 أأصل املشاركني
نوع 

 عدد املشاركني املشاركني

ة حلقة معل وندو  املزيانية العادية 2017-1

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

بعثة اخلرباء وتدريب فاحيص الرباءات عىل  جمي

حفص طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

 يف املرحةل الوطنية 

 35  مكتب (THاتيلند )  (TH) اتيلند 

  مكتب (ZAجنوب أأفريقيا ) (ZAجنوب أأفريقيا ) بعثة اخلرباء ملناقشة معليات معاهدة التعاون  جمي أأخرى املزيانية العادية 2017-2
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اجلهة )اجلهات( املشاركة  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي: ..."
 يف التنظمي

 املاكن
 أأصل املشاركني

نوع 
 عدد املشاركني املشاركني

لرشاكت وجلنة امللكية بشأأن الرباءات مع ا

 الفكرية

2-2017 

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

قلميية بشأأن معاهدة الرباءات  ندوة تدريب اإ
يف ضيافة املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية 

 الفكرية

فريقية املنظمة الإقلميية الأ 
 للملكية الفكرية

 (BW) بوتسواان (ZWزمبابوي )
 (GM) غامبيا
 (GH) غاان
 (KE) كينيا
  (LS) ليسوتو
 (MW) مالوي

 (MZ) موزامبيق
 (NA) انميبيا
  (NG) نيجرياي
 (RW) رواندا

 (ZA) جنوب أأفريقيا
 (SZ) سوازيلند
 (TZ)تزنانيا 
 (UG) أأوغندا
 (ZM) زامبيا

مكتب+ 
 مس تخدمون

25 

2-2017 

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

املعهد الوطين للملكية  ندوة حول خدمات الويبو ومبادراهتا ابء
 (INPI) الصناعية

جامعة /  (PT) الربتغال (PT) الربتغال
معهد حبث 

 +
 مس تخدمون

190 

2-2017 

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 جمي، دالابء، 

حلقة معل حول اس تخدام الإيداع وفق نظام 
 اخلدمات الش بكية ملعاهدة الرباءات 

(ePCT)  ابلتنس يق مع مكتب امللكية
الصناعية يف امجلهورية السلوفاكية وامللكية 

 الصناعية يف امجلهورية التش يكية

 (SK) سلوفاكيا معهد فيسغراد للرباءات 
 امجلهورية التش يكية

(CZ) 

 (SK) سلوفاكيا
 (CZ) امجلهورية التش يكية

مكتب+ 
 مس تخدمون

60 

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2-2017

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

تدريب حول اإجراءات معاهدة الرباءات  جمي، واو
 لفاحيص الرباءات

 100 مكتب (TRتركيا ) (TRتركيا ) 
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اجلهة )اجلهات( املشاركة  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي: ..."
 يف التنظمي

 املاكن
 أأصل املشاركني

نوع 
 عدد املشاركني املشاركني

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2-2017

بشأأن معاهدة 

 اءاتالرب 

ندوات الويبو الوطنية حول نظام معاهدة  هاء
الرباءات ونظام لهاي وتدريب موظف  

 املاكتب

مكتب+  (KHمكبوداي ) (KHمكبوداي ) 

 مس تخدمون

80 

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 3-2017

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

 40 مس تخدمون (MZموزامبيق ) (MZموزامبيق )  ندوات بشأأن معاهدة الرباءات ابء

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 3-2017

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مكتب+  (MAاملغرب ) (MAاملغرب )  بعثة خرباء بشأأن اخلدمات الش بكية للمعاهدة ابء، دال

جامعة / 

معهد حبث 

 +

 مس تخدمون

40 

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 3-2017

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

معل بشأأن معاهدة الرباءات لدلول  حلقة هاء

 الأعضاء املنضمة حديثاا

 (DJ) جيبويت 
 (JO) الأردن
 (KW) الكويت

 (DJ) جيبويت
 (JO) الأردن
 (KW) الكويت

 350 مكتب

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 3-2017

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

 جمي

اجامتع بشأأن شهادات اجلودة وأأفضل 
ب تسمل الطلبات بناء املامرسات لفائدة ماكت

 عىل معاهدة الرباءات )ادلورة اخلامسة(

املعهد املكس ييك للملكية  
 (IMPI) الصناعية

 (BR) الربازيل (MX) املكس يك
  (CL) ش ييل
  (CO) كولومبيا
 (CU) كواب

 (DO) امجلهورية ادلومينيكية
 (MX) املكس يك
 (PE) بريو
س بانيا  "(ES) اإ

 10 مكتب

يةاملزيانية العاد 3-2017 حلقة معل وندوة  

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

 5 مكتب (BHالبحرين ) (BHالبحرين )  بعثة خرباء ملديرية امللكية الصناعية، البحرين جمي، دال

 5 مكتب (OMعامن ) (OMعامن ) تدريب فاحيص الرباءات حول الفحص يف  جمي، دال حلقة معل املزيانية العادية 4-2017
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اجلهة )اجلهات( املشاركة  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي: ..."
 يف التنظمي

 املاكن
 أأصل املشاركني

نوع 
 عدد املشاركني املشاركني

 املرحةل الوطنية ملعاهدة الرباءات

تدريب فاحيص الرباءات حول الفحص يف  جمي، دال حلقة معل املزيانية العادية 4-2017

 املرحةل الوطنية ملعاهدة الرباءات

 -ايران )مجهورية  

 (IRالإسالمية( )

الإسالمية(  -ايران )مجهورية 

(IR) 

 27 مكتب

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 5-2017

بشأأن معاهدة 

 تالرباءا

املعهد الوطين لدلفاع عن  ندوة حول خدمات الويبو ومبادراهتا ابء

املنافسة وحامية امللكية 

 (INDECOPI) الفكرية

مكتب+  (PEبريو ) (PEبريو )

 مس تخدمون

170 

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 5-2017

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مدرسة الرشق الأقىص للرباءات،  ابء

 فالديفوس توك

الويبو يف الاحتاد  مكتب

 الرويس

 * (CN) الصني (RUالاحتاد الرويس )

 الآس يوية الأوروبية املنظمة

 * (EA) للرباءات

 * (JP) الياابن

 * (KR) مجهورية كوراي

 (RU) الاحتاد الرويس

مكتب+ 

جامعة / 

معهد حبث 

 +

 مس تخدمون

250 

ادلويل السادس بشأأن املشاركة يف املؤمتر  ابء، جمي أأخرى املزيانية العادية 5-2017

امللكية الصناعية وادلورة التدريبية لفحص 

 الرباءات لبدلان أأمرياك الالتينية

مكتب+  (CUكواب ) (CUكواب ) 

 مس تخدمون

100 

قلميية حول الرباءات وأأنظمة  ابء، جمي  املزيانية العادية 5-2017 حلقة معل اإ

 الإيداع الإلكرتوين

 

\ 

الواكةل املعنية ابمللكية 

رية مجلهورية الفك

 أأوزبكس تان

 (AZأأذربيجان ) (UZأأوزبكس تان )

 الآس يوية الأوروبية املنظمة

 (EA) للرباءات

 * (JP) الياابن

 (KZ) اكزاخس تان

 * (KR) مجهورية كوراي

 (RU) الاحتاد الرويس

 (UA) أأوكرانيا

 32 مكتب
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اجلهة )اجلهات( املشاركة  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي: ..."
 يف التنظمي

 املاكن
 أأصل املشاركني

نوع 
 عدد املشاركني املشاركني

 UZ) أأوزبكس تان)

5-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

رباءاتال  

تدريب فاحيص الرباءات حول الفحص يف  جمي

 املرحةل الوطنية ملعاهدة الرباءات

املنظمة الأوروبية الآس يوية 

 للرباءات

 (AM) أأرمينيا (RUالاحتاد الرويس )

 (AZ) أأذربيجان

 (BY) بيالروس

 (KZ) اكزاخس تان

 (KG) قريغزيس تان

 (RU) الاحتاد الرويس

 (TJ) طاجيكس تان

 (TM) تركامنس تان

 16 مكتب

5-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

تدريب فاحيص الرباءات حول الفحص يف  جمي

 املرحةل الوطنية ملعاهدة الرباءات

 2 مكتب (MNمنغوليا ) (MNمنغوليا ) 

6-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

 الويبو بشأأن معاهدة زايرة دراس ية اإىل جمي

 الرباءات

 (CM) الاكمريون (CHسويرسا ) 

 (HT) هاييت

 3 مكتب

6-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

املكتب الرويس للملكية  ندوة بشأأن معاهدة الرباءات يف ابرانول ابء

 (Rospatentالفكرية )

مكتب+  (RU)الاحتاد الرويس  (RUالاحتاد الرويس )

 مس تخدمون

60 

6-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

ندوات متقدمة بشأأن معاهدة الرباءات يف  ابء

بكني وغوانزو وزايرات مس تخدم يف بكني 

 وغوانزو وش يزنين

املكتب احلكويم الصيين 

 للملكية الفكرية

 300 مس تخدمون (CNالصني ) (CNالصني )

6-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

املعهد الوطين للملكية  ندوات بشأأن معاهدة الرباءات ابء

الصناعية/املنظمة الأوروبية 

 للرباءات

 (CL) ش ييل (CLش ييل )

 املنظمة الأوروبية للرباءات

(EP*) 

مكتب+ 

 مس تخدمون

290 
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اجلهة )اجلهات( املشاركة  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي: ..."
 يف التنظمي

 املاكن
 أأصل املشاركني

نوع 
 عدد املشاركني املشاركني

6-2017 الصندوق  

 الاستامئين/الياابن

ة معل وندوة حلق

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

دارة حفص الرباءات ابء قلميية بشأأن اإ  مكتب براءات الياابن حلقة معل اإ

 مكتب الويبو يف الياابن

 (BN) برواني دار السالم (JPالياابن )

 (IN) الهند

 (ID) اندونيس يا

 * (JP) الياابن

 (MY) مالزياي

 (PH) الفلبني

 (TH) اتيلند

 (VN) فييت انم

 16 مكتب

7-2017 تدريب فاحيص الرباءات حول الفحص يف  جمي حلقة معل املزيانية العادية 

 املرحةل الوطنية ملعاهدة الرباءات

مجهورية لو ادلميقراطية  

 (LA) الشعبية

مجهورية لو ادلميقراطية 

 (LA) الشعبية

  مكتب

7-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مكتب املسجل العام،  ندوات بشأأن معاهدة الرباءات ابءأألف، 

 الإقلميية املنظمةمالوي/ 

 لفكريةا للملكية الأفريقية

مكتب+  (MWمالوي ) (MWمالوي )

جامعة / 

معهد حبث 

 +

 مس تخدمون

35 

7-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

دة بشأأن معاه

 الرباءات

وزارة العدل للشؤون  ندوات بشأأن معاهدة الرباءات ابء

 القانونية يف غامبيا/ املنظمة

 للملكية الأفريقية الإقلميية

 لفكريةا

مكتب+  (GMغامبيا ) (GMغامبيا )

جامعة / 

معهد حبث 

 +

 مس تخدمون

40 

7-2017 املزيانية العادية+  

الصندوق 

 الاستامئين/

ة حلقة معل وندو 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

قلميية بشأأن معاهدة الرباءات لفائدة  جمي ندوة اإ

بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب )مجيع دول 

 املنطقة الأطراف يف املعاهدة(

 (BR) الربازيل (SVالسلفادور ) املنظمة الأوروبية للرباءات

 (CL) ش ييل

 (CO) كولومبيا

 (CR) كوس تارياك

 31 مكتب
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اجلهة )اجلهات( املشاركة  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي: ..."
 يف التنظمي

 املاكن
 أأصل املشاركني

نوع 
 عدد املشاركني املشاركني

س بانيا  (CU) كواب اإ

 (DO) دلومينيكيةامجلهورية ا

كوادور  (EC) اإ

 (SV) السلفادور

 (GT) غواتاميل

 (HN) هندوراس

 (MX) املكس يك

 (PE) بريو

 

 املكتب الأورويب للرباءات

(EP)* 

س بانيا )  *ES) اإ

7-2017 الصندوق  

الاستامئين / 

 كوراي

قلميية حول تقامس العمل يف  جمي حلقة معل حلقة معل اإ

 ة الرباءاتاملرحةل الوطنية ملعاهد

املعهد ادلويل للتدريب يف 

جمال امللكية الفكرية يف 

كوراي / املكتب الكوري 

 للملكية الفكرية

 (KH) بودايمك  (KRمجهورية كوراي )

مجهورية لو ادلميقراطية 

 (LA) الشعبية

 (ID) اندونيس يا

 (MM) مياومار

 (MY) مالزياي

 (PH) الفلبني

 (TH) اتيلند

 (VN) فييت انم

 * (KR) ورايمجهورية ك

 17 مكتب

8-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

املكتب الأثيويب للملكية  بعثة استشارية حول معاهدة الرباءات هاء

 الفكرية

ثيوبيا ) ثيوبيا ) (ETاإ مكتب+  (ETاإ

 مس تخدمون

35 
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اجلهة )اجلهات( املشاركة  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي: ..."
 يف التنظمي

 املاكن
 أأصل املشاركني

نوع 
 عدد املشاركني املشاركني

8-2017 حول الفحص يف تدريب فاحيص الرباءات  جمي حلقة معل املزيانية العادية 

 املرحةل الوطنية ملعاهدة الرباءات

 21 مكتب (THاتيلند ) (THاتيلند ) 

8-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

تدريب متقدم حول اإجراءات معاهدة  دال

 الرباءات ونظام اخلدمات الش بكية للمعاهدة

مكتب+  (EGمرص ) (EGمرص ) 

 مس تخدمون

17 

9-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

ندوة أأقالميية بشأأن الس ياسات املتعلقة  ابء، جمي، دال

ابلهنوض ابلس تخدام الأفضل ملعاهدة 

 الرباءات

 (BR) الربازيل (SGس نغافورة ) مكتب الويبو يف س نغافورة

 (CL) تش ييل 

 (CN) الصني

 (EG) مرص

 (IL) اإرسائيل

 (KR) ة كورايمجهوري

 (RU) الاحتاد الرويس

 (ZA) جنوب افريقيا

 (JO) الأردن

 (IN) الهند

 (SG) س نغافورة

 * (JP) الياابن

 الولايت املتحدة الأمريكية

(US) * 

 14 مكتب

9-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

حلقة معل بشأأن  –زايرة دراس ية اإىل الويبو  هاء

 ة الرباءاتمعاهد

 4 مكتب (DJجيبويت ) (CHسويرسا ) 

9-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

حلقات معل حول اس تخدام الإيداع  دال

 الإلكرتوين بناء عىل معاهدة الرباءات

مكتب+  (HUهنغاراي ) (HUهنغاراي ) 

 مس تخدمون

40 
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اجلهة )اجلهات( املشاركة  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي: ..."
 يف التنظمي

 املاكن
 أأصل املشاركني

نوع 
 عدد املشاركني املشاركني

9-2017 ندوة حلقة معل و  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

حلقات معل حول اخلدمات الش بكية  دال

 للمعاهدة

مكتب+  (KZاكزاخس تان ) (KZاكزاخس تان ) 

 مس تخدمون

85 

9-2017 الصندوق  

 الاستامئين/الياابن

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

قلميية جمي الفحص يف  حول حلقة معل دون اإ

ءات واس تخدام املرحةل الوطنية ملعاهدة الربا

 العمل من املراحل الوطنية الأخرى نواجت

 الأفريقية الإقلميية املنظمة

الفكرية / مكتب  للملكية

 براءات الياابن

 الأفريقية الإقلميية املنظمة (ZWزمبابوي )

 (APالفكرية ) للملكية

 (ET) اثيوبيا

 (GH) غاان

 (KE) كينيا

 (MZ) موزمبيق

 (NG) نيجرياي

 (UG) أأوغندا

 ب الأورويب للرباءاتاملكت

(EP) * 

 JP) الياابن)

 20 مكتب

9-2017 بعثة خرباء اإىل الرشاكت وجلنة امللكية الفكرية  جمي أأخرى املزيانية العادية 

 بشأأن تدريب فاحيص الرباءات

 

  مكتب (ZAجنوب أأفريقيا ) (ZAجنوب أأفريقيا ) 

9-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 ءاتالربا

املكتب الرويس للملكية  ندوة وطنية شأأن معاهدة الرباءات ابء

(/ Rospatentالفكرية )

مكتب الويبو يف الاحتاد 

 الرويس

جامعة /  (RUالاحتاد الرويس ) (RUالاحتاد الرويس )

معهد حبث 

 +

 مس تخدمون

75 

9-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

دلول الأعضاء يف املنظمة الأوروبية تدريب ل دال

الآس يوية للرباءات واس تعراض أأنشطة 

التعاون التقين بشأأن معاهدة الرباءات ـ 

 (AM) أأرمينيا (RUالاحتاد الرويس ) 

 (AZأأذربيجان )

 (BY) بيالروس

 21 كتبم 
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اجلهة )اجلهات( املشاركة  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي: ..."
 يف التنظمي

 املاكن
 أأصل املشاركني

نوع 
 عدد املشاركني املشاركني

 (KZ) اكزاخس تان املكتب الرويس للرباءات

 (RU) الاحتاد الرويس

 (TJ) طاجيكس تان

 (TM) تركامنس تان

9-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

حلقة معل وطنية بشأأن معاهدة الرباءات  ابء

 وتدريب بشأأن اخلدمات الش بكية للمعاهدة

معهد ش ييل الوطين للملكية 

 الصناعية )اجلزائر(

مكتب+  (DZاجلزائر ) (DZاجلزائر )

جامعة / 

معهد حبث 

 +

 مس تخدمون

200 

10-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مكتب+  (NIنياكراغوا ) (NIنياكراغوا )  ندوة وطنية بشأأن معاهدة الرباءات ابء، جمي

 مس تخدمون

70 

10-2017 الصندوق  

الاستامئين/الاحتاد 

 الأفريق 

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

لفاحيص الرباءات حول حلقة معل وطنية  أألف، جمي

تقامس العمل يف املرحةل الوطنية ملعاهدة 

 الرباءات

مكتب أأسرتاليا للملكية 

 الفكرية،

 (IN) اندونيس يا (IN) اندونيس يا 

 * (AU) اسرتاليا

 40 مكتب

10-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

يداع حلقات معل حول اس تخدام الإ  ابء، جمي، دال

 الإلكرتوين بناء عىل معاهدة الرباءات

مكتب+  (،SIسلوفينيا ) (،SIسلوفينيا ) 

 مس تخدمون

12 

10-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

قلميية حول معاهدة  ابء، جمي حلقات معل دون اإ

خمتارة متعاقدة يف  عربية الرباءات دلول

 معاهدة الرباءات

 (DZ) اجلزائر (EGمرص ) 

 (BH) البحرين

 (EG) مرص

 (JO) الأردن

 (KW) الكويت

 (LY) ليبيا

مكتب+ 

جامعة / 

معهد حبث 

 +

 مس تخدمون

42 
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اجلهة )اجلهات( املشاركة  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي: ..."
 يف التنظمي

 املاكن
 أأصل املشاركني

نوع 
 عدد املشاركني املشاركني

 (MA) املغرب

 (OM) امنعُ 

 اململكة العربية السعودية

(SA) 

 (SD) السودان

 امجلهورية العربية السورية

(SY) 

دلول اخلليج جملس التعاون 

 (GCC) العربية 

11-2017 بعثة خرباء حول معليات معاهدة الرباءات اإىل  ابء، جمي أأخرى املزيانية العادية 

 مكتب الصني للملكية الفكرية

 مكتب الويبو يف الصني

دارة امللكية الفكرية يف  اإ

 ش نغهاي

مكتب+  (CNالصني ) (CNالصني )

 مس تخدمون

180 

11-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 تالرباءا

 مائدة مس تديرة حول أأفضل املامرساتاجامتع  ابء

اخلدمات الش بكية ونظام  بشأأن املعاهدة

معل بشأأن الاس تخدام  حلقة للمعاهدة/

 الفعال خلدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية

  مس تخدمون (CNالصني ) (CNالصني ) 

11-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 تالرباءا

قلميية بشأأن معاهدة  ابء، جمي حلقة معل دون اإ

الرباءات دلول عربية خمتارة متعاقدة يف 

 معاهدة الرباءات

 (KM) جزر القمر (KMجزر القمر ) 

 (DJ) جيبويت

 (MR) موريتانيا

مكتب+ 

جامعة / 

معهد حبث 

 +

 مس تخدمون

57 

11-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

امجلهورية ادلومينيكية   ندوات بشأأن معاهدة الرباءات ابء، جمي

(DO) 

مكتب+  (DOامجلهورية ادلومينيكية )

جامعة / 

معهد حبث 

79 
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اجلهة )اجلهات( املشاركة  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي: ..."
 يف التنظمي

 املاكن
 أأصل املشاركني

نوع 
 عدد املشاركني املشاركني

 +

 مس تخدمون

11-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

دارة التعمل القامئ عىل  جمي قلميية حول اإ حلقة معل اإ

 الكفاءة

 (ID) اندونيس يا (MY) مالزياي 

 (MY) مالزياي

 (PK) ابكس تان

 (PH) الفلبني

 (SG) س نغافورة

 (TH) اتيلند

 14 مكتب

11-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مكتب+  (CUكواب ) (CUكواب )  حلقة معل وطنية بشأأن معاهدة الرباءات ابء، جمي

جامعة / 

معهد حبث 

 +

 مس تخدمون

25 

11-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

ندوات جواةل حول نظام معاهدة التعاون  ابء

 بشأأن الرباءات يف كييف ولييف، أأوكرانيا

MEDT  أأوكرانيا(، املعهد(

الأوكراين للملكية الفكرية، 

جامعة لفيفساك بوليتكنياك 

 الوطنية

مكتب+  (UA) أأوكرانيا  (UA) أأوكرانيا 

جامعة / 

معهد حبث 

 +

 مس تخدمون

98 

12-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

 سان تويم وبرينسييب  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات ابء، جمي، هاء

(ST) 

مكتب+  (ST) سان تويم وبرينسييب

جامعة / 

معهد حبث 

 +

 مس تخدمون

20 
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اجلهة )اجلهات( املشاركة  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي: ..."
 يف التنظمي

 املاكن
 أأصل املشاركني

نوع 
 عدد املشاركني املشاركني

12-2017 ديةاملزيانية العا  حلقة معل وندوة  

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

حلقة معل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ابء، جمي

 لبدلان الاكرييب

املعهد املكس ييك للملكية 

 الصناعية

 (BB) برابدوس (MXاملكس يك )

 (BZ) بلزي

 (LC) سانت لوس يا

 (JM) جاماياك

 (TT) ترينيداد وتوابغو

 (MX) املكس يك

مكتب+ 

 مس تخدمون

150 

12-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

حلقة معل حول اس تخدام الإيداع الإلكرتوين  دال

 بناء عىل معاهدة الرباءات

مكتب+  (HRكرواتيا ) (HRكرواتيا ) 

جامعة / 

معهد حبث 

 +

 مس تخدمون

15 

12-2017 حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 

بشأأن معاهدة 

 تالرباءا

 5 مكتب (ROرومانيا ) (ROرومانيا )  حلقة معل بشأأن اخلدمات الش بكية للمعاهدة دال

12-2017 حلقة معل وندوة  أأخرى 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مدرسة البوليتكنك الوطنية  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات ء، جمياب

 موريس أأودين -بوهران 

مكتب+  (DZاجلزائر ) (DZاجلزائر )

جامعة / 

هد حبث مع 

 +

 مس تخدمون

400 

 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 املرفق الثاين
 

 أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل معاهدة الرباءات

 (2018/خطة العمل للفرتة املتبقية من عام 2018م )الأنشطة املنجزة حىت الآن يف عا

وتكل املزمع تنفيذها يف  2018لها تأأثري مبارش عىل اس تخدام البدلان النامية ملعاهدة الرباءات، واليت أأجريت حىت الآن يف عام  حيتوي هذا املرفق عىل قامئة شامةل مجليع أأنشطة املساعدة التقنية اليت
 .لأول أأعاله، ويه مصنّفة حبسب حمتوايت نشاط املساعدة التقنية املنجزة عىل النحو املرشوح أأيضا يف املالحظات المتهيدية للمرفق ا2018الفرتة املتبقية من عام 

 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي
اجلهة )اجلهات( املشاركة 

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن يف التنظمي

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-1

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

حلقة معل تدريبية حول حفص الرباءات  أألف، جمي

العمل من املراحل الوطنية ابس تخدام نواجت 

 الأخرى

 اململكة العربية السعودية املكتب الأورويب للرباءات

(SA)  

مكتب براءات الاخرتاع 

جمللس التعاون دلول اخلليج 

 (GCC) العربية

 (OM) امنعُ 

 املكتب الأورويب للرباءات

(EP) * 

 21  مكتب

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-1

بشأأن معاهدة 

اءاتالرب   

مكتب+  (PLبولندا ) (PLبولندا )  ندوة حول خدمات الويبو ومبادراهتا ابء

 مس تخدمون

400 

اجامتع مائدة مس تديرة مع حمايم الرباءات  ابء أأخرى املزيانية العادية 2018-2

 وممثيل الرشاكت الأوكرانية

 50 مس تخدمون UA) أأوكرانيا ) UA) أأوكرانيا ) 

رباءات ال فاحيصمائدة مس تديرة مع اجامتع  ابء، جمي أأخرى املزيانية العادية 2018-2

مماريس امللكية رباءات وغريمه من الوحماميي 

 الفكرية

مكتب+  (BYبيالروس ) (BYبيالروس ) 

 مس تخدمون

30 

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-2

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مركز امللكية الفكرية،  ءاتحلقة معل وطنية بشأأن معاهدة الربا ، دالابء، جمي

منظمة ادلوةل لتسجيل 

 الس ندات والعقارات

 -ايران )مجهورية 

 (IRالإسالمية( )

الإسالمية(  -ايران )مجهورية 

(IR) 

مكتب+ 

 مس تخدمون

200 
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي
اجلهة )اجلهات( املشاركة 

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن يف التنظمي

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-2

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مكتب+ جامعة  (PAبامن ) (PAبامن )   ندوات جواةل بشأأن معاهدة الرباءات ابء

/ معهد حبث 

 + مس تخدمون

60 

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-3

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

 جملس البحوث حلقة معل وطنية بشأأن معاهدة الرباءات ابء، جمي، دال

 وزارة الرتبية والتعلمي

مصلحة امللكية الفكرية، 

 وزارة التجارة والصناعة

 

مكتب+ جامعة  (OMامن )ع (OMعامن )

/ معهد حبث 

 + مس تخدمون

90 

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-3

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مكتب الهند للملكية  ندوة وطنية جواةل حول معاهدة الرباءات ابء، دال

 الفكرية

غرفة التجارية والصناعة 

 الهندية

 أأسوشام )الهند(

مكتب+  (INالهند ) (INالهند )

 س تخدمونم 

300 

الصندوق  2018-3

الاستامئين/اليااب

 ن

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

حلقة معل تدريبية حول حفص الرباءات  ابء، جمي

ابس تخدام نواجت العمل من املراحل الوطنية 

 الأخرى

  مكتب (MAاملغرب ) (MAاملغرب ) مكتب براءات الياابن

ل وندوة حلقة مع املزيانية العادية 2018-3

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مكتب+  (،SIسلوفينيا ) (،SIسلوفينيا )  ندوة حول خدمات الويبو ومبادراهتا ابء، جمي

 مس تخدمون

 

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-4

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مكتب+  (DZاجلزائر ) (DZاجلزائر )  حلقة معل وطنية بشأأن معاهدة الرباءات ابء

 خدمونمس ت

 

حلقة معل وندوة  أأخرى 2018-4

بشأأن معاهدة 
   مكتب (PHالفلبني ) (CHسويرسا )    أألف، واو



PCT/WG/11/22 

Annex II  

3 

 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي
اجلهة )اجلهات( املشاركة 

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن يف التنظمي

فاحيص الرباءات من مكتب  2تدريب لعدد  الرباءات

الفلبني للملكية الفكرية ـ البحث يف 

 املتواليات اجلينية

الصندوق  2018-4

الاستامئين/ 

 الاحتاد الأفريق 

حلقة معل وندوة 

عاهدة بشأأن م

 الرباءات

حلقة معل عن الفحص املوضوع  للرباءات  أألف، جمي

 يف املرحةل الوطنية ملعاهدة الرباءات

 

 اببوا غينيا اجلديدة 

(PG) 

  مكتب (PG) اببوا غينيا اجلديدة

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-4

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مني ندوة وطنية حول امللكية الفكرية للمحا ابء

والقضاة وأأعضاء النيابة العامة/ ندوة حول 

 الابتاكر

مكتب+  (MZموزامبيق ) (MZموزامبيق )  

 مس تخدمون

  

زايرة تروجيية ملعاهدة الرباءات وندوة حول  هاء أأخرى املزيانية العادية 2018-4

 املعاهدة

مكتب+  (ARالأرجنتني ) (ARالأرجنتني )  

 مس تخدمون

  

حلقة معل وندوة  ديةاملزيانية العا 2018-4

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

حلقة معل بشأأن  –زايرة دراس ية اإىل الويبو  هاء

 معاهدة الرباءات

مكتب+  (KHمكبوداي ) (CHسويرسا )  

 مس تخدمون

 2 

تدريب وطين متقدم حملايم الرباءات  ابء أأخرى املزيانية العادية 2018-4

والعالمات التجارية حول أأنظمة معاهدة 

 ت ومدريد ولهايالرباءا

 

 (LT) ليتوانيا  

س تونيا  (EE) اإ

 (LT) ليتوانيا

س تونيا  (EE) اإ

مكتب+ 

 مس تخدمون

  

تدريب وطين متقدم حملايم الرباءات  ابء أأخرى املزيانية العادية 2018-4

والعالمات التجارية حول أأنظمة معاهدة 

 الرباءات ومدريد ولهاي

 

مكتب+  (EEاس تونيا ) (EEاس تونيا )  

 دمونمس تخ
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي
اجلهة )اجلهات( املشاركة 

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن يف التنظمي

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-5

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

قلميية حول معاهدة الرباءات  جمي، دال حلقة معل اإ

 لفاحيص الرباءات

   مس تخدمون (PEبريو ) (PEبريو )  

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2015-5

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

حص يف املرحةل الوطنية حلقة معل حول الف ابء، جميأألف، 

 ملعاهدة الرباءات واس تخدام نواجت العمل

  مكتب (THاتيلند ) (THاتيلند ) 

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-5

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

  مس تخدمون (TRتركيا ) (TRتركيا )  ندوة حول معاهدة الرباءات جمي

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-5

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

ندوات الويبو اجلواةل حول معاهدة الرباءات  ابء، جمي

 لبدلان الاكرييب

 (TT) ترينيداد وتوابغو  

 (BB)برابدوس

 ((BZبلزي 

 (TT) ترينيداد وتوابغو

 (BB) برابدوس

 (BZ) بلزي

مكتب+ 

 مس تخدمون

  

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-5

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

قلميية بشأأن معاهدة  ابء، جمي حلقة معل دون اإ

 الرباءات للبدلان الأفريقية الناطقة ابلربتغالية

 للملكية الوطين املعهد

 (INPI) الصناعية

 ابلربازيل

 (AO) أأنغول (BRالربازيل )

 (BR) الربازيل

 (CV) فريدي اكب

 (MZ) موزمبيق

 (ST) سان تويم وبرينسييب

مكتب+ 

 مس تخدمون

  

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-5

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

  جمي

حلقة معل وطنية بشأأن معاهدة الرباءات 

وتدريب عىل معاهدة الرباءات ملوظف  

 ماكتب امللكية الفكرية

   مكتب (QAقطر ) (QAقطر )  
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي
اجلهة )اجلهات( املشاركة 

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن يف التنظمي

تدريب حول معاهدة الرباءات يف حدث  ابء، جمي أأخرى املزيانية العادية 2018-5

فاحيص املنظمة الأوروبية الآس يوية  تدريب

 للرباءات

املنظمة الأوروبية  

 للرباءاتالآس يوية 

 (AM) أأرمينيا

 (AZأأذربيجان)

 (BY) بيالروس

 (KZ) اكزاخس تان

 (KG) قريغزيس تان

 (RU) الاحتاد الرويس

 (TJ) طاجيكس تان

   مكتب

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-6

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مكتب+  (LT) ليتوانيا (LT) ليتوانيا  دورة تدريبية أأساس ية حول معاهدة الرباءات ءاب

 مس تخدمون

 

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-6

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مكتب+ جامعة  (CUكواب ) (CUكواب )   ندوة بشأأن معاهدة الرباءات لفائدة اجلامعات ابء، دال

/ معهد حبث 

 + مس تخدمون

  

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-6

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

قلميية حول معاهدة الرباءات  ابء، جمي، دال حلقة معل اإ

لدلول الأعضاء يف املنظمة الأفريقية للملكية 

الفكرية/ التدريب عىل الإيداع الإلكرتوين 

بناء عىل املعاهدة ملوظف  املنظمة الأفريقية 

 للملكية الفكرية

املنظمة الأفريقية للملكية   

 OA))  الفكرية

دلول الأعضاء يف املنظمة ا

  الأفريقية للملكية الفكرية

((OA 

مكتب+ 

 مس تخدمون

  

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-6

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مكتب+  (RU) الاحتاد الرويس (RUالاحتاد الرويس )  ندوات جواةل بشأأن معاهدة الرباءات ابء، جمي

 مس تخدمون

  

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-6

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مشاركة معاهدة الرباءات يف حدث  ابء، جمي

 سكولكوفو

   مس تخدمون (RUالاحتاد الرويس ) (RUالاحتاد الرويس )  
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي
اجلهة )اجلهات( املشاركة 

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن يف التنظمي

الصندوق  2018-6

الاستامئين/اليااب

 ن

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

دارة حفص الرباءات ابء، جمي قلميية حول اإ  (BR) الربازيل (JPالياابن ) مكتب براءات الياابن حلقة معل اإ

 (IN) الهند

 (ID) اندونيس يا

 (MY) مالزياي

 (MX) املكس يك

 (PH) الفلبني

 (SG) س نغافورة

 (TH)اتيلند 

 (VN) انميت في 

   مكتب

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-6

عاهدة بشأأن م

 الرباءات

ندوة وطنية حول معاهدة الرباءات ـ  ابء، جمي

التطورات الأخرية مبوجب معاهدة الرباءات 

 واخلدمات الش بكية للمعاهدة والأعامل املقبةل

مكتب+  (THاتيلند ) (THاتيلند ) 

 مس تخدمون

  

الصنوق  2018-7

الاستامئين/ 

 الاحتاد الأفريق 

ة لفاحيص الرباءات حول حلقة معل وطني أألف، هاء حلقة معل

اس تخدام نواجت العمل من املراحل الوطنية 

 الأخرى

   مكتب .(PK)ابكس تان .(PK)ابكس تان 

دارة البحث  املزيانية العادية 2018-7 دمع اإ

دارة  ادلويل/اإ

الفحص المتهيدي 

ادلويل بشأأن 

 معاهدة الرباءات

دارة  واو تدريب عىل الفحص املوضوع  بواسطة اإ

دارة حفص متهيدي دويل يف  حبث دويل/اإ

 مكتب الفلبني للملكية الفكرية

   مكتب (PHالفلبني ) (PHالفلبني ) 

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-7

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مكتب+  (SVالسلفادور ) (SVالسلفادور )  ندوة وطنية بشان معاهدة الرباءات ابء، جمي

 مس تخدمون
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي
اجلهة )اجلهات( املشاركة 

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن يف التنظمي

حلقة معل وندوة  ديةاملزيانية العا 2018-8

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مكتب+  (KEكينيا ) (KEكينيا )  تدريب عىل اإجراءات معاهدة الرباءات ، دالابء، جمي

 مس تخدمون

  

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-8

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

+ مكتب (CLش ييل ) (CLش ييل )  ندوة وطنية بشان معاهدة الرباءات ابء، جمي

 مس تخدمون

  

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-9

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مكتب براءات الاخرتاع  حلقة معل وطنية بشأأن معاهدة الرباءات ابء، جمي

 املرصي

الإمارات العربية املتحدة 

(AE) 

الإمارات العربية املتحدة 

(AE) 

مكتب+ 

 مس تخدمون

  

معل وندوة حلقة  املزيانية العادية 2018-9

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مكتب+  (RSرصبيا) (RSرصبيا)   ندوة وطنية جواةل حول معاهدة الرباءات ابء، جمي

 مس تخدمون

  

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-9

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مشاركة معاهدة الرباءات يف حدث  ابء، جمي

 سكولكوفو

   مس تخدمون (RUالرويس )الاحتاد  (RUالاحتاد الرويس )  

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-10

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

حلقة معل حول معاهدة الرباءات وتدريب  ابء، جمي

عىل الإيداع الإلكرتوين مبوجب معاهدة 

 الرباءات

مكتب+ جامعة  (SD) السودان (SD) السودان  

/ معهد حبث 

 + مس تخدمون

  

حلقة معل وندوة  ية العاديةاملزيان  2018-10

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

 بعثة خرباء اإىل مديرية امللكية الصناعية جمي

 

   مكتب (BHالبحرين ) (BHالبحرين )  
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي
اجلهة )اجلهات( املشاركة 

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن يف التنظمي

  جمي أأخرى املزيانية العادية 2018-10

تدريب عىل تكنولوجيا املعلومات بشأأن 

معاهدة الرباءات يف حدث تدريب فاحيص 

 وية للرباءاتاملنظمة الأوروبية الآس ي

 (AM) أأرمينيا (RUالاحتاد الرويس ) 

 (AZأأذربيجان )

 (BY) بيالروس

 (KZ) اكزاخس تان

 (KG) قريغزيس تان

 (RU) الاحتاد الرويس

 (TJ) طاجيكس تان

   مكتب

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-10

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

   مكتب (VNانم )فييت  (VNفييت انم )   تدريب فاحيص الرباءات جمي

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-10

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

قلمي  حول نظام معاهدة ح جمي دث تدريب دون اإ

 الرباءات

ندونيس يا (SGس نغافورة )    (ID) اإ

 (KH) مكبوداي

 (MM) مياومار

 (TH) نداتيل 

 (VN) فييت انم

 (BN) برواني

 (LA) لوس

 (MY) مالزياي

 (SG) س نغافورة

 ((PH) الفلبني

   مكتب
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي
اجلهة )اجلهات( املشاركة 

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن يف التنظمي

حلقة معل وندوة  املزيانية العادية 2018-10

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

قلميية حول معاهدة الرباءات  ابء، جمي حلقة معل اإ

قلمي أأمرياك  وركن الرباءات لدلول الأعضاء يف اإ

 الالتينية والاكرييب

 املتحدة الولايت مكتب

 والعالمات للرباءات

ة الولايت املتحد

  (US) الأمريكية

 (BR) الربازيل

 (CL) تش ييل

 (CO) كولومبيا

 (CR) كوس تارياك

 يةهورية ادلومينيك امجل 

(DO) 

 (EC) الإكوادور

 (SV) السلفادور

 هندوراس (GT) غواتاميل

(HN) 

 (MX) املكس يك

 (NI) نياكراغوا

 (PA) بامن

 (PE) بريو

   مكتب

2018- 

 حيدد لحقاا

وندوة حلقة معل  املزيانية العادية

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

  أألف

ندوة وطنية حول حامية حقوق امللكية 

 الفكرية

مكتب+  (LV) لتفيا (LV) لتفيا  

 مس تخدمون

  

2018- 

 حيدد لحقاا
حلقة معل وندوة  املزيانية العادية

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

  ابء، جمي

معاهدة  نظايم حلقة معل وطنية بشأأن

ومدريد الرباءات  

مكتب+  (BYبيالروس ) (BYوس )بيالر   

 مس تخدمون

  

2018- 

 حيدد لحقاا
حلقة معل وندوة  املزيانية العادية

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

امجلهورية التش يكية    ندوة وطنية جواةل حول معاهدة الرباءات ابء، جمي

(CZ) 

مكتب+  (CZامجلهورية التش يكية )

 مس تخدمون
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي
اجلهة )اجلهات( املشاركة 

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن يف التنظمي

2018- 

 حيدد لحقاا
حلقة معل وندوة  اديةاملزيانية الع

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

  هاء

لتشجيع الانضامم ندوة حول معاهدة الرباءات 

 اإىل معاهدة الرباءات

مكتب+  (UYأأوروغواي ) (UYأأوروغواي )  

 مس تخدمون

  

2018- 

 حيدد لحقاا
حلقة معل وندوة  املزيانية العادية

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

  هاء

لتشجيع الانضامم  ندوة حول معاهدة الرباءات

 اإىل معاهدة الرباءات

مكتب+  (JMجاماياك ) (JMجاماياك )  

 مس تخدمون

  

2018- 

 حيدد لحقاا
حلقة معل وندوة  املزيانية العادية

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

قلميية مجلعية الأمريكتني للملكية  ابء، جمي، هاء ندوات دون اإ

الصناعية بشأأن معاهدة الرباءات واخلدمات 

كية لهاالش ب   

 

   مكتب حيدد لحقاا حيدد لحقاا  

2018- 

 حيدد لحقاا
حلقة معل وندوة  املزيانية العادية

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

  هاء

لتشجيع الانضامم ندوة حول معاهدة الرباءات 

 اإىل معاهدة الرباءات

مكتب+  (PYابراغواي ) (PYابراغواي )  

 مس تخدمون

  

2018- 

 حيدد لحقاا
حلقة معل وندوة  العادية املزيانية

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

اللجنة املعنية ابلرشاكت  ندوات بشأأن معاهدة الرباءات ابء، جمي

 (CIPCوامللكية الفكرية )

   مكتب (ZAجنوب أأفريقيا ) (ZAجنوب أأفريقيا )

2018- 

 حيدد لحقاا
قلميية حول معاهدة الرباءات  جمي أأخرى املزيانية العادية حلقة معل اإ

ركن الرباءات لدلول الأعضاء يف املنظمة و 

الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية وبعض 

 ادلول املراقبة

ادلول الأعضاء يف املنظمة  (RWرواندا )  

الإقلميية الأفريقية للملكية 

 الفكرية

مكتب+ 

 مس تخدمون
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي
اجلهة )اجلهات( املشاركة 

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن يف التنظمي

2018- 

 حيدد لحقاا
حلقة معل وندوة  املزيانية العادية

بشأأن معاهدة 

 اتالرباء

قلميية حول معاهدة الرباءات  ابء، جمي حلقة معل دون اإ

 لفائدة مجموعة خمتارة من البدلان العربية

 (IQ) العراق (JOالأردن )  

 (JO) الأردن

 (LYليبيا )

امجلهورية العربية 

 SY))السورية

   مكتب

2018- 

 حيدد لحقاا
حلقة معل وندوة  املزيانية العادية

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مكتب+  (SKسلوفاكيا ) (SKسلوفاكيا )   ندوة وطنية جواةل حول معاهدة الرباءات ، جميابء

 مس تخدمون

  

 

]ييل ذكل املرفق الثالث[
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الثالثاملرفق   
 

 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 السابعة عشرةالدورة 
 2016أأبريل  15اإىل  11جنيف، من 

 
 لص  الريي امللحق األول مل

 ارساهتا وأأدواهتا ومهنجياهتا احلالية بشأأن توفري املساعدة التقنية.أأمانة الويبو مم س تجمع .16

ابلإضافة اإىل ذكل، ينبغ  أأن توفر الويبو حمفال دوراي لدلول الأعضاء يك تتبادل جتارهبا وأأدواهتا ومهنجياهتا بشأأن 
 املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات وعىل وجه التحديد:

 ،CDIP/19ىل هامش ادلورة أأ.  ينبغ  تنظمي ندوة ليوم واحد ع

لكرتونيا عىل الإنرتنت لتبادل الأفاكر واملامرسات والتجارب. والأفضل أأن يكون  ب. وينبغ  أأن تنشئ الويبو منتدى اإ
 املنتدى الإلكرتوين مدجما مع سائر احملافل الإلكرتونية اليت أأنشأأهتا الويبو يف السابق.

يق ادلاخيل يف املنظمة، والتعاون مع واكلت الأمم املتحدة وبراجمها وسائر ينبغ  أأن تواصل أأمانة الويبو حتسني التنس   .2
قلميية للملكية الفكرية بشأأن القضااي املتعلقة ابملساعدة التقنية  املنظامت ادلولية املعنية، وكذكل التعاون مع املاكتب الوطنية والإ

ىل اللجنة.وتكوين الكفاءات والتعاون املوجه حنو التمنية. وس تحّدد الأمان  ة اقرتاحات جديدة لهذا الغرض وتقدمي تقرير بشأأن اإ

ينبغ  أأن تقمي الأمانة الأدوات واملهنجيات احلالية لقياس الوقع والكفاءة والفعالية لأنشطة املساعدة التقنية عىل خمتلف  .3
طار هذا املسار، اإىل حتديد جمالت التحسني املمكنة. وينبغ   اس تعامل املعلومات املس تفادة من املس توايت وأأن تسعى، يف اإ

هذا املسار لتطوير أأنشطة مس تقبلية وأأنشطة املتابعة يف جمال املساعدة التقنية واس تدراك أأية نواقص. وينبغ  أأن ترصد 
ت الويبو وتقمي النتاجئ عىل املدى الطويل لأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية، ول س امي تكل الرامية اإىل حتسني الكفاءا

 املؤسس ية للمس تفيدين.

جراء متوازن وراخس للمراجعة الثنائية فامي  ومن أأجل توفري املساعدة التقنية ذات اجلودة، ينبغ  أأن تنظر الويبو يف اتباع اإ
 يتعلق ابدلراسات اليت تطلهبا الويبو واملس تعمةل يف املساعدة التقنية.

الويبو احلالية فامي يتعلق ابختيار الاستشاريني لأغراض  الطلب من الأمانة أأن تقدم وثيقة حتتوي عىل ممارسات .4
عالمية.  املساعدة التقنية. وس يكون هذا لأغراض اإ

ن أأمكن أأن جتّدد القامئة الإلكرتونية للخرباء والاستشاريني لأغراض  .5 الطلب من الأمانة أأن حتّدث بشلك دوري، واإ
 املساعدة التقنية.

تقريرا عن التحسينات املمكنة بشأأن القسم اخملصص يف موقع الويبو لالإخبار عن  الطلب من الأمانة أأن تبحث وتقدم .6
 أأنشطة الويبو للمساعدة التقنية.

 [هناية املرفق الثالث والوثيقة]


